
SK Pohjantähti  
Nuorten valmennusryhmä 2020 

Nuorten valmennustoiminnan tarkoitus     
Nuorten valmennustoiminnan tarkoituksena on tukea nuoria suunnistajia kehittymään kilpasuunnistajina 

ikätason ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Ryhmässä opetellaan systemaattisesti suunnistuksen 

perustaitoja, suunnistusta erilaisissa maastoissa ja valmistautumista tärkeimpiin kilpailuihin. 

Valmennustoiminnan tarkoituksena on kehittää suunnistuksessa tarvittavia fyysisiä ominaisuuksia ja 

opettaa kestävyysharjoittelun perusteita. 

Kohderyhmä 
Valmennusryhmä on tarkoitettu 13-20  -sarjoissa kilpaileville (vuosina 2000-2007 syntyneille) SK 

Pohjantähden nuorille, jotka osallistuvat aktiivisesti kilpailuihin ja haluavat kehittyä kilpasuunnistajina. 

Toimintasuunnitelma kaudelle 2020  
Nuorten valmennusryhmän toiminta muodostuu kaudella 2020 seuraavista kokonaisuuksista:  

Talven kotileirit  

Talven aikana järjestetään kolme kotileiriä, jotka muodostuvat perjantai-illan, lauantain ja sunnuntain 

yhteisistä harjoituksista sekä tietoiskuista ja suunnistustaitoon liittyvistä tehtävistä.  

 Kotileiri I, 13.-15.12.2019  

 Kotileiri II, 31.1-2.2.2020   

 Kotileiri III, 27.3.-29.3.2020  
 
Talven juoksuharjoitukset  

 
Ouluhallin juoksuharjoituksia pidetään marraskuun-huhtikuun aikana tiistaisin klo 19.30-21.00. 

Harjoituksissa tehdään vauhdikkaita juoksuharjoituksia ja juoksutekniikkaa. Juoksuharjoitukset toteutetaan 

yhdessä muiden Oulun seudun seurojen kanssa. 

Testijuoksuina juostaan Iin testijuoksuja (5/10 km), joihin osallistutaan 14.12.2019, 25.1.2020 ja 28.3.2020.  

Taitoleirit 

Ryhmän toimintaan kuuluu neljä suunnistustaidon kehittämiseen painottuvaa leiriä:  

 Kevätleiri (9.3-13.4.2020) Maastotuntuman hakeminen ja monipuoliset suunnistusharjoitukset. 
Leiripaikka lumitilanteen mukaan  

 Taitoleiri ja valmistautuminen SM-keskimatkaan Keski-Suomessa (8.-10.5.2020)   

 Taitoleiri Kainuussa (7.-9.8)  

 Syysleiri lokakuussa (aika ja paikka avoin)  
 



Osa leireistä voidaan järjestää yhteistyössä alueen muiden suunnistusseurojen kanssa.  

Muut leirit 

Ryhmäläisillä on mahdollisuus osallistua valtakunnalliselle Leimaus-leirille ja suunnistuksen VOL -leirille. 

VOL-leirille Suunnistusliitto valitsee valtakunnallisesti parhaat 16-sarjalaiset. 

Taitoharjoitukset Oulussa ja lähialueilla 

Huhtikuun ja syyskuun välisenä aikana järjestetään pääasiallisesti keskiviikkoisin noin 12 suunnistustaitoa 

monipuolisesti kehittävää harjoitusta, jotka ovat avoimia myös kaikille seuran jäsenille. Ryhmäläisten 

harjoituskertaan kuuluu alkuverryttely, harjoituksen alustus ja suorituksen analyysi. Taitoharjoituksissa 

hyödynnetään monipuolisesti Oulun seudun parhaita suunnistusmaastoja.  

Muut yhteisharjoitukset 

Ryhmäläisille voidaan järjestää lisäksi yksittäisiä yhteisharjoituksia.  

Ryhmäläisille järjestetään kauden aikana yhteistyössä alueen seurojen kanssa SSL:n ohjeiden mukaiset rata- 

ja ominaisuustestit. 

Osallistuminen kilpailuihin 

Ryhmäläiset kartuttavat kilpailukokemusta osallistumalla aktiivisesti henkilökohtaisiin kilpailuihin ja 

viestikilpailuihin.  

Ryhmäläisten henkilökohtaisia pääkilpailuja ovat ikäsarjan mukaisesti SM-kilpailut ja/tai KLL:n SM-kilpailut.  

Ryhmän viestisuunnistuksen pääkilpailuja ovat SM-viestit ja Nuorten Jukola. Nuorten viestijoukkueiden 

valinnoista vastaa valmennustiimi.  

Ryhmäläisten maksut ja tuki 
Ryhmän jäsenten tuen ja maksujen alustavat periaatteet ovat seuraavat (päätetään seuran vuoden 2020 

toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä). 

Ryhmään kuuluvat nuoret maksavat seuran jäsenmaksun. Ryhmän jäsenillä ei ole erillistä toiminta- tai 

kausimaksua. Toimintaan kuuluvat juoksu- ja taitoharjoitukset sekä testit ovat ryhmäläisille ilmaisia.  

Tapahtumat/kustannukset  Korvausperiaate (alustava) 

Talven kotileirit Ilmainen, ei omavastuuta.   

Taitoleirit  Osa leirikuluista maksetaan seuran puolesta. Osallistujilta peritään 
leirikohtainen omavastuuosuus, joka on sidoksissa leirin 
kustannuksiin.   

Muut leirit Leimaus -leiri on osallistujille omakustanteinen. Suunnistuksen VOL-
leirillle valittujen osallistumista tuetaan 50 €/leiriläinen.  

Osallistumismaksut Seuran nuoria koskevien periaatteiden mukaan osallistumismaksut 
maksetaan kansallisiin ja aluemestaruuskilpailuihin, SM-kilpailuihin ja 
viesteihin. Seura ei kuitenkaan maksa Suomen tai ulkomaisten 
rastiviikkojen osallistumismaksuja kaudella 2020. 

Kilpailulisenssi  Seuran nuoria koskevien periaatteiden mukaan kilpailulisenssi 



maksetaan kaikilta alle 14 -vuotiaille. 15-vuotiaat ja sitä vanhemmat 
maksavat kilpailulisenssin itse.  

Varusteet  Vuonna 2019 suunnistuksen loppurankilla 15 parhaan joukkoon tai 
henkilökohtaisissa SM -kisoissa 10 parhaan joukkoon sijoittuneiden 
seuran suunnistus- ja harjoitusvaatteiden hankintaa tuetaan 150 
€:lla.  

SM- ja Nuorten Jukola matkat Korvataan Oulusta seuran järjestämät yhteismajoitukset ja -matkat.  

KLL SM -matka Osa matka- ja majoituskuluista maksetaan seuran puolesta. 
Omavastuuosuudet täsmentyvät kustannusten perusteella.  

Kansainvälisten kilpailujen yms. 
omavastuut ja matkakulut  

Tuesta tehdään aina erillinen seuran johtokunnan erillispäätös.  

Valmennusstipendit  Nuorten MM-, EM ja SM-menestykseen perustuvat stipendit 
maksetaan seuran hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti.   

 

Valmentajat ja vastuuhenkilöt  
Nuorten valmennusryhmän toiminnan järjestämisestä ja organisoimisesta vastaa valmentajatiimi, jonka 

jäseninä ovat Jouni Mäkäräinen, Ville Kosola, Anu Niva, Hannu Niemelä ja Juha Haajanen. Ryhmän 

joukkueenjohtajina toimivat Johanna Hankonen ja Jouni Similä.  

Ryhmään ilmoittautuminen 
Valmennusryhmään haluavat ilmoittautuvat toimintaan 15.11.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen 

jouni.makarainen(at)gmail.com. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan nuoren ja huoltajan/huoltajien 

sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. 

Infotilaisuus 
Ryhmän toiminnasta järjestetään kaikille avoin infotilaisuus su 27.10 klo 18.00 Pohjois-Pohjanmaan 

liikunnan (PoPLi) kokoushuoneessa, os. Sammonkatu 6 (Kaijonharjun keskus).  

Lisätiedot 
Jouni Mäkäräinen, jouni.makarainen(at)gmail.com, puh. 050 5167865  


